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Protokół nr 51/IV/2011 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 24 listopada 2011 r. w godz. od 800 do 1100 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło 
się posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził – Starosta Wojciech 
 Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 
 goście (listy obecności – zał. nr 1).  
2. Porządek obrad został przyjęty bez zmian (porządek obrad - zał. nr 2).    
3. Protokół Nr 50/IV/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 
 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Członek Zarządu – Roman Rataj. 

 
1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki dotyczący wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody 
na nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo  
dla uczennicy kl. I LO (druk nr 1/51). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyły: Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień, Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – Joanna Mendrygał. 

 
Po wysłuchaniu Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gryfinie Jolanty Majewskiej oraz Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Joanny Mendrygał, Zarząd 
jednogłośnie postanowił, iż decyzję w sprawie wyrażenia zgody na 
nauczanie indywidualne w wymiarze 16 godzin tygodniowo dla 
uczennicy kl. I LO podejmie w późniejszym terminie, po uzupełnieniu 
wniosku przez Dyrektora szkoły o dodatkowe dokumenty. 
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału „EK” do 
wystąpienia do radcy prawnego Starostwa Powiatowego  
o opinię prawną w tym zakresie oraz o przygotowanie zestawienia 
nauczania indywidualnego we wszystkich jednostkach oświatowych 
powiatu w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012.  Nadzór nad 
realizacją powierza się Wydziałowi „EK”.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściły: Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie – Jolanta Majewska, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – Joanna Mendrygał. 
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2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie  
w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 
10 godzin tygodniowo dla ucznia  kl. I Gimnazjum (druk nr 2/51). 
 
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,  

po zapoznaniu się z orzeczeniem Nr 35/11/12 o potrzebie 
indywidualnego nauczania, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę dla 
Dyrektora na nauczanie indywidualne ucznia klasy I Gimnazjum  
w wymiarze 10 godzin tygodniowo od 28.11.2011 r. do 29.06.2012 r. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK” oraz 
Dyrektorowi szkoły.  
 
3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s dofinansowania organizacji Zjazdu Zarządu 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (druk  
nr 3/51). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na dofinansowanie organizacji Zjazdu 
Zarządu Powiatowego w kwocie 300,00 zł, która zostanie przeznaczona 
na zakup statuetek i dyplomów. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „EK”. 
 
4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej  
z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w formie 
wsparcia realizacji zadania publicznego (druk nr 4/51). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki, po rozpatrzeniu oferty organizacji pozarządowej  
tj. Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” z Trzcińska-Zdrój, 
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie realizacji zadania 
publicznego z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 
pt.: „Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla Dzieci  
z rocznika 2002 i młodszych”, poprzez przekazanie na ten cel dotacji  
w wysokości 1 208,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „EK”. 
 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki  – Elżbieta Lorenowicz-Bień.   
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5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania – przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie 
stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych 
oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie” (druk nr 5/51). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału 

Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych 
oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie”  
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 163/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie stałych prac 
porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach 
zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie”. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„RI”. 
 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.25.2011 
 
6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia: 
a) trybu postępowania – przetarg nieograniczony,  
b) wartości szacunkowej, 
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c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia” (druk nr 6/51). 

 
Na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych, Zarząd jednogłośnie zatwierdził tryb 
postępowania, wartość szacunkową oraz Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia na zadanie pn.  „Dostawa pieluchomajtek dla 
mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia”.  

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  
w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia” w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę?  
 
Za –  5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 164/2011 w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa pieluchomajtek dla 
mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia”. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „RI”. 

 
Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Remontów, Inwestycji  
i Zamówień Publicznych pod nr sprawy RI.2720.24.2011 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału 
Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński. 

 
7. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s rozpatrzenia ofert  

i podpisania umowy na „Dostawę kserokopiarek” (druk nr 7/51). 
 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Kierownik Referatu Informatyki 

– Waldemar Trzeciak. 

 
Na wniosek Kierownika Referatu Informatyki, po rozpatrzeniu 

ofert, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą 
HiCopy S. C. J. Dankiewicz ze Szczecina na zakup i dostawę 3 
kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie za kwotę 
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19 641,87 zł brutto. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Referatowi „I”. 
 

W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuścił Kierownik Referatu Informatyki – 
Waldemar Trzeciak. 

 
8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie 
zniesienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej przy 
ul. Sprzymierzonych w Gryfinie (druk nr 8/51). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek 
Zarządu Gryfińskiego TBS, jednogłośnie nie wyrażając zgody na 
zniesienie służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy  
ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wystąpienie do 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem o przedłużenie 
umowy najmu lokalu użytkowego – garażu znajdującego się  
w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie (druk nr 9/51). 
 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem  
o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego – garażu 
znajdującego się w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 
 
10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na prowadzenie 
robót budowlanych w budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie 
przy ul. Parkowej 5 oraz na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane (druk nr 10/51). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
prowadzenie robót budowlanych w budynku Szpitala Powiatowego  
w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 oraz na dysponowanie nieruchomością 
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na cele budowlane. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „GN”. 

 
11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie opłat 
adiacenckich na rzecz Gminy Gryfino (druk nr 11/51). 

 
Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na  
wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem  
o odstąpienie od ustalania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości Powiatu Gryfińskiego w związku z ich podziałem. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Lucyna Zawierucha. 
 
12. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia 

protokołów z kontroli przeprowadzonych w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie i Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gryfinie oraz skierowanie wystąpień pokontrolnych do 
dyrektorów kontrolowanych jednostek (druk nr 12/51). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła  Główny Specjalista  

ds. Kontroli – Edyta Szturo. 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Głównego Specjalisty ds. Kontroli,  
Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły: 

- z dnia 14.10.2011 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w zakresie 
prawidłowości kwalifikowania, ewidencjonowania i odprowadzania 
dochodów budżetowych w jednostce; 

- z dnia 03.10.2011 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w zakresie 
gospodarowania składnikami majątkowymi w tym w zakresie 
prawidłowości ich ewidencji, znakowania, zmiany w ich stanie oraz 
prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 

 Zarząd skierował wystąpienia pokontrolne z przeprowadzonych 
kontroli do Dyrektorów w/w placówek. Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Głównemu Specjaliście ds. Kontroli oraz Dyrektorom 
jednostek. 

 
W tym momencie  posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Główny Specjalista ds. Kontroli  – 

Edyta Szturo. 
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13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 13/51). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, oraz informacją Skarbnika 
Powiatu z dokonanej analizy planu finansowego jednostki na 2011 rok, 
Zarząd rozpatrzył go negatywnie jednogłośnie nie wyrażając zgody na 
zwiększenie planu finansowego jednostki o 79 272,65 zł, uznając 
wniosek za bezzasadny. 
 
14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 14/51). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, oraz informacją Skarbnika 
Powiatu z dokonanej analizy planu finansowego jednostki na 2011 rok, 
Zarząd jednogłośnie postanowił zwiększyć plan wydatków jednostki  
w rozdziale 85410 o kwotę 21 362,81 zł z rezerwy celowej budżetu 
powiatu oraz zobowiązał Dyrektora jednostki do dokonania: 
Zmniejszenia:                                           
80120 §3020       5 000,00  
  §4010   138 147,29   
  §4110     26 749,08 
  §4120       7 540,15 
  §4170       1 710,58 
  §4240     25 000,00 
  §4270       3 000,00 
  §4300     10 000,00 
  §6060       6 970,00 
  §4040     13 581,23     
 łącznie o   237 698,33 zł 
z tego: przesunięcia kwoty 173 976,95 zł na wynagrodzenia w rozdziale 
80130, a pozostałej kwoty 63 721,38 zł do przesunięcia na § 4210 – na 
zakup oleju opałowego. 
 
Zmniejszenia:                                               Zwiększenia: 
80130  §3020      4 800,00 
  §4010                       259 102,01 
  §4040      5 558,79 
  §4110                         11 952,32 
  §4120      3 118,33 
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  §4170      3 900,26 
  §4240    17 000,00 
  §4270    48 700,00 
  §4260                           8 000,00 
  §4300    20 000,00 
  §4370      2 000,00       
 łącznie o 105 077,38 zł      łącznie o 279 054,33 

 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 

Dyrektorowi jednostki. 
 
15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 15/51). 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, oraz informacją Skarbnika 
Powiatu z dokonanej analizy planu finansowego jednostki na 2011 rok, 
Zarząd jednogłośnie postanowił zwiększyć plan wydatków jednostki  
w rozdziale 85410 o kwotę 6 970,00 zł  z rezerwy ogólnej budżetu 
powiatu. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi 
„FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych 
jednostki na 2011 r. (druk nr 16/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się 
niewykorzystaną transzę w październiku o 120 519,30 zł, przy 
jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę transzy listopadowej. Nadzór 
nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów budżetowych powiatu 
na 2011 r. (druk nr 17/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się 
plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego o 292 340,63 zł,                  
w związku z dofinansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych projektów w ramach „Programu 
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wyrównywania różnic między regionami II”. Nadzór nad realizacją 
zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz Dyrektorowi jednostki. 
 
18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 18/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się 
zmian w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85321-
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 649,03 zł  
i w planie wydatków dotyczących projektu „Minimalizacja 
wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” o 61 000,00 zł. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” oraz 
Dyrektorowi jednostki. 
 
19. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk  
nr 19/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian  
w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-
Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego. Zwiększa się o 300,00 zł plan wydatków na 
wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
paragrafu 4380-Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i „OR”.  
 
20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 
wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydziału „GN” 
(druk nr 20/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, 
jednogłośnie wyrażając zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, 
polegających na przesunięciu kwoty 196 960,00 zł z rozdziału 85111-
Szpitale ogólne do rozdziału 85195 Pozostała działalność na pokrycie 
ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po 
likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora 
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finansów publicznych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i „GN”.  
 
21. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 
na 2011 r. (druk nr 21/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którym dokonuje się zmian 
polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami w obrębie planu 
finansowego wydatków jednostki kwoty 3 840,00 zł. Nadzór nad 
realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK” i Kierownikowi 
jednostki. 

 
22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 22/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata                     
i wychowanie. Zwiększa się o 80,00 zł plan wydatków w rozdziale 
80102-Szkoły podstawowe specjalne na wynagrodzenia bezosobowe  
w związku z tłumaczeniem spotkania polsko-niemieckiego w ramach 
programu „Nauka bez granic”, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
wynagrodzeń osobowych. Nadzór nad realizacją zadania powierza się 
Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 
2011 r. (druk nr 23/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 
dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata  
i wychowanie. Zwiększa się o 7 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 
80134-Szkoły zawodowe specjalne na wynagrodzenia, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe 
specjalne o 6 000,00 zł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 
oraz w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne o 1 000,00 zł 
pochodnych od wynagrodzeń. Nadzór nad realizacją zadania powierza 
się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
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24. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 24/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym 
zwiększa się plan dochodów jednostki o 7 020,04 zł w związku  
z wykonaniem dochodów większych niż zaplanowano m. in. z tytułu 
odsetek bankowych, odpłatności rodziców za pobyt dzieci, darowizny 
Nadleśnictwa w Chojnie na wypoczynek dzieci oraz odszkodowania za 
zalanie pomieszczeń placówki, przy jednoczesnym zwiększeniu planu 
wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 
Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  
i Dyrektorowi jednostki. 
 
25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Gryfinie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków 
budżetowych jednostki na 2011 r. (druk nr 25/51). 

 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie  z którym zmniejsza się 
o 1,40 zł plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie 
(środki przyznane na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej), 
przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (dysponent środków Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki). Nadzór nad realizacją zadania 
powierza się Wydziałowi „FK” i Dyrektorowi jednostki. 
 
26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 
1. Zarząd zapoznał się z zestawieniem pracowników wykonujących zadania na umowy 

zlecenia, związane z realizowanymi przez ZSP Nr 1 w Chojnie projektami 
finansowanymi ze środków unijnych. 

2. Zarząd przyjął jednogłośnie zaktualizowany projekt uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r., który był przedmiotem obrad 
poszczególnych komisjach rady. 

3. Zarząd zapoznał się z notatką służbową Naczelnika Wydziału „RI” dot. awarii kotła 
w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 

 
 
Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  
na serwerze Starostwa Powiatowego pod nr 51/IV/2011. 
 
Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz ________________________________   
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Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj …………………………….. 


